
Beretning fra gruppeledelsen 1. Silkeborg 2020

Gruppen
1. Silkeborg har igennem 2020 ligget stabilt med et medlemstal lige omkring 100 medlemmer. Spejderåret
2020 startede med en succesfuld juletræsindsamling med et flot fremmøde. Indsamlingen resulterede i et
solidt økonomisk tilskud til spejderarbejdet og det blev en rigtig hyggelig dag. Tak til alle for indsatsen, det er
en tradition der bestemt tåler mange gentagelser endnu.

Den 22.-23. februar stod den på gruppetur med “spejder som i gamle
dage”. Der blev snittet flotte spejderstave og instrueret i spejderstavens
historiske betydning, jf. Baden-Powels’ “Scouting for Boys”. Det blev en
tur hvor regntøjet blev testet grundigt og rengøringsholdet måtte sande,
hvor mange spåner det giver når en hel gruppe skal lave snitteøvelser
indendørs.

Sidste weekend i august var hele gruppen på oprykningstur til
Lindehytten. Der var mange gode aktiviteter. Juniorerne fik atter
afprøvet konceptet enkeltmands-bivuakker. Der var fælles lejrbål.
Junior og mini var på fakkelløb i mørket langs banestien, med
hjemmelavede fakler. Troppen lave deres hemmelige oprykning i
lokalområdet om natten og vilde skrig og høj musik hørtes på lang
afstand.

August var også måneden hvor Kuno efter mange, mange års tro tjeneste trådte tilbage fra gruppelederposten
og overdrog faklen til Lis og Allan. I november deltog repræsentanter fra gruppen i korpsrådet hvor der blandt
andet blev valgt to nye spejderchefer. Atter var klanen flinke at stille med repræsentanter.

Glimt fra grenene

Familiespejd har været på spændende ture, bla. på en kunde-bondegård og
sommerlejr i Lindehytten. Og så spiser de stadig pasta med kødsovs en onsdag i
måneden - også når det er koldt, vådt og mørkt. Så er det godt at vanddunken kan
lyse.

Mini har på en hel række møder været spærret ind på hver sin “øde ø” i
patruljerne. Øerne var markeret med cirkler på græsplænen ved hytten.
Der blev overlevet for fuld kraft. Derudover har minierne i maj måned
prøvet noget helt nyt, idet de afprøvede konceptet online-lejrbål.



Juniorerne har virkelig fået afprøvet at sove sammen hver for sig da de på
både sommerlejr og oprykningstur har overnattet i solo-bivuakker. Der blev
rig lejlighed til også at få pudset færdighederne af for den enkelte da det
kom til madlavning da det også blev lavet enkeltvis på trangia. På lejren
blev der også tid til et besøg hos Falkemanden, der om nogen må siges at
være ekspert i at klare sig alene.

Troppen har haft et begivenhedsrigt 2020. Det er blevet sat pris på det
store i det nære og værdien om at det ikke altid er så vigtigt hvad vi laver,
blot vi er sammen. De har bla. klaret sig flot i online-eventet “Digizuli” og
været på sommerlejr ved vores egen hytte Aakrogen, hvor der blev
overnattet i hængekøjer, bygget svævebane og prøvet kræfter med
kano-hejk.

Vi har en stor aktiv klan på 18 medlemmer fra 17 - 23
år. De mødes jævnligt og tager gerne på ture, ligesom
flere af dem er aktive i korpsets, divisionens og
gruppens udvikling. I sommer havde de en rigtig god
oplevelse med kanotur og der er uden tvivl potentiale
for endnu mange års solidt klanarbejde i 1. Silkeborg.

Afsluttende bemærkninger
Ikke nævnt, men heller ikke glemt, har 2020 været et mærkværdigt år, hvor corona har fyldt meget. Vi håber at
denne beretning med tydelighed viser at corona ikke har været alt der er at sige om 2020. Det har været et år
der har vist at vi har en flok ukuelige, dygtige, sjove, glade og seje børn og unge, der ikke sådan lige er til at
slå ud af kurs. Vi glæder os til et 2021 der allerede nu tegner til at byde på mindst ligeså mange gode
spejderoplevelser.


